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AktuAktuáálnlníí legislativnlegislativníí smrsmrššťť v v 
oblasti posuzovoblasti posuzováánníí vlivvlivůů na na 

žživotnivotníí prostprostřřededíí



ČČo bolo, boloo bolo, bolo……

��TranspoziTranspoziččnníí novela (novela (čč. 326/2017 Sb.). 326/2017 Sb.)
�� Definice navazujDefinice navazujííccíího ho řříízenzeníí
�� KritKritééria pro podlimitnria pro podlimitníí zzáámměěryry
�� Posudek se nepPosudek se nepřřipomipomíínkujenkuje
�� Platnost stanoviska v dobPlatnost stanoviska v doběě vydvydáánníí rozhodnutrozhodnutíí
�� ZpZpřříísnsněěnníí u autorizacu autorizacíí
�� NovNováá podoba ppodoba přříílohy lohy čč. 1. 1

��Novela stavebnNovela stavebníího zho záákona (kona (čč. 225/2017 . 225/2017 
Sb.)Sb.)
�� SpojenSpojenáá řříízenzeníí pro stavebnpro stavebníí zzáámměěryry

�� ÚÚzemnzemníí řříízenzeníí s EIAs EIA
�� SpoleSpoleččnnéé úúzemnzemníí a stavebna stavebníí řříízenzeníí s EIAs EIA
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……terazkyterazky……

�� VyhlVyhlášáška ka čč. 142/2018 Sb.. 142/2018 Sb.
�� NNááleležžitosti naturovitosti naturovéého posouzenho posouzeníí

�� SouSouččáást st oznoznáámenmeníí, resp. dokumentace + speci, resp. dokumentace + speciáálnlníí
ppřříípad, kdy zpad, kdy záámměěr nenr neníí ppřředmedměětem EIA, soutem EIA, souččáást st 
posudku (EIA)posudku (EIA)

�� SouSouččáást vyhodnocenst vyhodnoceníí koncepce, nkoncepce, náávrhu Pvrhu PÚÚR, ZR, ZÚÚR a R a 
ÚÚP (SEA)P (SEA)

�� ZZáákon kon čč. 416/2009 Sb.. 416/2009 Sb.
�� Fikce ani odchylný reFikce ani odchylný režžim u zim u záávazných stanovisek vazných stanovisek 

(ZS) neplat(ZS) neplatíí pro stanoviska EIApro stanoviska EIA
�� NNáávrh novelyvrh novely

�� ÚÚprava fikce v pprava fikce v přřipojenipojenéé novele stavebnnovele stavebníího zho záákonakona
�� NeplatNeplatíí mj. pro stanoviska EIAmj. pro stanoviska EIA

�� ProbProběěhlahla--li EIA, nevyli EIA, nevyžžaduje se povolenaduje se povoleníí/ZS podle 114/ZS podle 114
�� Rozpor MD s MRozpor MD s MŽŽPP
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……budbuděě rekodifikrekodifikáácia!cia!

�� VVěěcný zcný záámměěr stavebnr stavebníího zho záákonakona
�� Memorandum o spoluprMemorandum o spoluprááci MMR a HKci MMR a HK
�� NovNováá soustava stsoustava stáátntníí stavebnstavebníí sprspráávyvy
�� Redukce dotRedukce dotččených orgených orgáánnůů, integrace agend , integrace agend 

dotdotččených orgených orgáánnůů do do ččinnosti stavebninnosti stavebníích ch úúřřadadůů
�� JedinJedinéé sprspráávnvníí řříízenzeníí

�� EIA by byla integrovEIA by byla integrováána fakultativnna fakultativněě, ale v, ale vžždy by ji dy by ji 
vedly stavebnvedly stavebníí úúřřadyady

�� Odchylný nOdchylný náávrh Mvrh MŽŽPP
�� JednotnJednotnéé environmentenvironmentáálnlníí povolenpovoleníí

�� V pV přříípadpaděě EIA zEIA záámměěrrůů by jej vydby jej vydáával Kval KÚÚ
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DDĚĚKUJI ZA KUJI ZA 
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